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  :اساتيد راهنما

  دكتر مهران افخمي
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  :استاد مشاور

  دكتر محمد باقر نبوي

  

  :نگارنده

  فاطمه احمدپور

  1389-1390 :سال تحصيلي



  :چكيده
ها در منطقه نفت خيز خليج اي يكي از شايع ترين آلودگيهاي آروماتيك چند حلقهآلودگي به هيدروكربن

هاي صنعتي، صيد و صيادي و استخراج و بهره برداري از ر به دليل داشتن فعاليتاستان بوشه. باشدفارس مي

به منظور مطالعه ميزان هيدروكربنهاي . باشددر آن باال مي PAHSنفت جزء مناطقي است كه احتمال آلودگي 

ستگاه در اي 10اي در رسوبات خور سلطاني استان بوشهر، نمونه برداري از رسوبات، از آروماتيك چند حلقه

نمونه رسوب پس از جمع آوري و انتقال به آزمايشگاه، همگن شده و به . انجام شد 1389دي ماه سال 

 16مقادير ) Agilentمدل ( GC-MSموجود در آنها استخراج و با استفاده از دستگاه  PAHsروش سوكسوله 

د در رسوبات مورد سنجش عالوه بر آن مقادير كربن آلي و رس موجو. اندازه گيري شدند PAHsتركيب 

 PAHS موجود در رسوبات مورد مطالعه، از محاسبه نسبت تركيبات PAHsجهت تعيين منابع .قرار گرفتند

با وزن مولكولي باال، فنانترن به آنتراسن، فلورانتن به پايرن، متيل  PAHSبا وزن مولكولي پايين به تركيبات 

رسوبات ايستگاه  tPAHsنتايج نشان داد ميزان . رن استفاده گرديدپاي+فلورانتن/فنانترن به فنانترن و فلورانتن

 41/466، 23/440، 53/821، 85/33، 25/13، 51/27، 64/25، 82/504، 2/362، 96/341به ترتيب   10الي  1

موجود در رسوبات و مقادير رس و كربن آلي  tPAHsبين ميزان . نانوگرم بر گرم وزن خشك بودند

نشان داد كه به  PAHsهاي مولكولي نتايج بدست آمده از نسبت.ي داري مشاهده نشدرسوبات همبستگي معن

ها ساير ايستگاه PAHsكند، منبع خود را از منابع پايروليتيك دريافت مي PAHsكه  7استثناي ايستگاه شماره 

طالعه از استاندارد ميزان آلودگي رسوبات منطقه مورد م. باشداز مخلوطي از منابع پايروليتيك و پتروژنيك مي

  .در پايان پهنه بندي خور سلطاني با استفاده از روش تيسن انجام شد. باشدجهاني پايين تر مي

.آلودگي نفت ،خور سلطاني ،ايآروماتيك چند حلقههاي هيدروكربن: واژگان كليدي
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